
Um serviço global de mensagens
rápidas desafia os hábitos de comunicação

e reinventa o conceito de privacidade
Ivan Martins e Renata Leal

ivemos a era da exposição e do compar-
tilhamento. Público e privado começam
a se confundir. A idéia de privacidade vai

mudar ou desaparecer.
O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É

uma mensagem curta que tenta encapsular uma
idéia complexa. Não é fácil esse tipo de síntese,
mas dezenas de milhões de pessoas o praticam
diariamente. No mundo todo são disparados 2,4
trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 to-
ques ou pouco mais. Também é comum enviar
e-mails, deixar recados no Orkut, falar com as
pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber
chamados em qualquer parte, a qualquer hora.
Estamos conectados. Superconectados, na verda-
de, de várias formas. Há 1,57 bilhão de pessoas
que usam a internet e 3,3 bilhões com celulares





- e as duas redes estão se fundindo. Há uma nova sintaxe
em construção, a das mensagens. Práticas da internet
migraram para o mundo do celular e coisas do mundo
do celular invadiram a rede de computadores. A difusão
de informação digital iniciada pela web em 1995 está se
aprofundando e traz com ela mudanças radicais de cos-
tumes. As pessoas não param de falar e não querem parar
de receber. Elas querem se exibir e querem ver. Tudo.

O mais recente exemplo da demanda total por conexão
e de uma nova sintaxe social é o Twitter, o novo serviço
de troca de mensagens pela internet. Criado em 2006,
decolou no ano passado e já tem 6 milhões de usuários no
mundo. O Twitter pode ser entendido como uma mistura
de blog e celular. As mensagens são de 140 toques, como
os torpedos dos celulares, mas circulam pela internet
como os textos de blogs. Em vez de seguir para apenas
uma pessoa, como no celular ou no MSN, a mensagem
do Twitter vai para todos os "seguidores" - gente que
acompanha o emissor. Podem ser 30, 300 ou 409 mil
seguidores, como tem Barack Obama. Essa estrutura de
troca de mensagens é nova, mas não é o principal.

A grande novidade do Twitter é o ritmo. Por
algum motivo inexplicável, as pessoas não param de
trocar mensagens. O site do Twitter tem uma pergunta
básica - "O que você está fazendo?" - e todo mundo
responde, várias vezes ao dia: contam que estão almo-
çando, dizem que o ônibus quebrou, avisam ter visto
uma celebridade. Como é possível postar do celular,
os twitteiros não descansam na narração do trivial. É
um fluxo contínuo de minudências que os americanos
chamam de "intimidade ambiental". A comunicação
é rápida e contínua, uma pequena e organizada grita-
ria digital. Visto de fora parece histérico, mas para os
envolvidos soa natural. E é um sucesso.

O Twitter cresce de forma explosiva. Segundo da-
dos da consultoria americana Compete, especializada
em estatísticas para a internet, o número de usuários
saltou de 600 mil para 6 milhões em um ano. É a rede
social que mais cresce nos Estados Unidos, por várias
razões. Durante as eleições americanas, tanto Oba-
ma quanto John McCain mantiveram seus perfis no
Twitter sempre atualizados. Obama ainda é a pessoa
mais seguida. Só perde para a rede de notícias CNN.
No fim de novembro, durante os ataques terroristas
em Mumbai, na índia, o Twitter se destacou na mídia.
Vários twitteiros transmitiram informações e fotos da
cidade, mostrando os danos do ataque que matou 173
pessoas e feriu mais de 300. Essa facilidade de informar
com rapidez é um dos atrativos do serviço. Já são vários
os casos de notícias que surgiram no Twitter antes de
chegar ao rádio e à televisão. Em janeiro, quando um
avião fez um pouso forçado no meio do Rio Hudson,
em Nova York, a primeira notícia saiu no Twitter. "Há
um avião no Hudson. Estou numa balsa que está indo
resgatar as pessoas. Louco." Do barco, o mesmo usuá-
rio mandou uma foto do avião pousado na água. Há
duas semanas, médicos do hospital Henry Ford, em
Detroit, nos Estados Unidos, narraram pelo Twitter o
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passo a passo de uma complicada cirurgia para extração
de um tumor maligno do rim. E há as celebridades. O
jogador de basquete Shaquille O'Neal posta mensagens
o tempo todo. Britney Spears tem milhares de segui-
dores. O Dalai-Lama pode ser lido no Twitter e o bra-
sileiro Paulo Coelho também. Dias atrás, a atriz Demi
Moore reclamou do seu vizinho barulhento no Twitter.
Ao seguir no Twitter essas pessoas famosas, as pessoas
normais sentem fazer parte da vida e do cotidiano delas.
Há certa magia nisso.

O Twitter foi concebido pelo programador americano
Jack Dorsey há 17 anos. Ele desenvolvia programas para
rastrear motoristas de táxi e percebeu que a mesma tecno-
logia poderia ter outros usos. Mas foi preciso que se jun-
tasse a Biz Stone e Evan Williams (este último, também
fundador do site Blogger) para que a idéia ganhasse for-
ma. O serviço foi lançado em 2006 porque havia dinheiro
e uma tecnologia madura, fundamentada na mobilidade
dos celulares e na concisão de suas mensagens. Foi uma
espécie de acidente o fato de o Twitter se tornar mais
usado na internet que nos telefones móveis. Mas agora
as pessoas começam a criar novas funções para o serviço,
aproveitando sua simplicidade e mobilidade. O Twitter
está virando uma espécie de "o que eu estou pensando"
e "o que eu estou vendo". Transforma-se, gradualmente,
em um painel global de percepções instantâneas, um mar
de insights de variadas procedências e profundidades,
em todos os idiomas. A narrativa do cotidiano, o diá-
rio on-line, a rádio pessoal que transmite flashes a cada
momento continuam, porém, como a característica mais
visível do serviço, senão a mais importante.

Pegue-se o exemplo de Ana Reczek e Juliana Dacore-
gio, cuja foto abre esta reportagem. Ana é fotógrafa e





Juliana jornalista. Vivem em Criciúma, Santa Catarina,
mas parte importante da vida delas é digital. Ambas
têm blogs, ambas participam ativamente de várias re-
des de relacionamento, ambas estão no Twitter desde
2006. São usuárias típicas entre os estimados 50 mil
brasileiros que trocam mensagens no site: consumidores
de vanguarda que adotam novas tecnologias antes dos
demais. Pergunte a Ana por que ela está no Twitter e
a resposta é simples: "A graça é atualizar e receber. As
pessoas contam o que elas estão comendo, o ônibus que
estão pegando". Juliana tem explicação parecida: "É uma
maneira fácil de fazer contato. No Orkut as pessoas só
colocam os amigos. O Twitter é mais flexível". Claro, as
duas jovens têm utilidades práticas e nobres para o ser-
viço, mas o impulso definitivo, aquilo que os americanos
chamam de killer aplication (a utilidade que define o
serviço), é a comunicação do trivial.
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RENATA LINO
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A carioca Renata trabalha em uma agên-
cia de publicidade. No começo de 2009,

propôs criar um perfil no Twitter para divul-
gar uma editora de livros evangélicos. Quan-
do deu vida à A Evangelista, tinha o propósi-
to de discutir religião e divulgar os autores
da editora. Com apenas um mês, o perso-
nagem tornou-se referência e hoje ocupa a
maior parte de seu dia: "As pessoas que me
seguem no Twitter criaram uma relação de
cumplicidade. Me emociona."

Expor, receber e partilhar pela internet parece ser a nova
exigência social do século XXI. Na semana passada, saiu
um estudo da Nielsen Online que mostra que 66,8% das
pessoas que usam a internet no mundo estão em redes
sociais, enquanto somente 65,1% delas usam e-mails. Isso
significa que a convivência digital em sites como Orkut,
Facebook e Twitter tornou-se mais importante para as
pessoas do que a comunicação pura e simples, que elas
fazem por e-mail. Essa situação está tornando a idéia de
privacidade tão obsoleta quanto o fraque e a cartola. "A
popularidade das redes sociais promove a partilha de todas
as coisas pessoais, dissolvendo a linha entre público e pri-
vado", afirma o escritor americano Randall Stross. "Revelar
tornou-se norma, e a privacidade um anacronismo. Os
jovens parecem confortáveis com a idéia de dividir absolu-
tamente tudo." Uma das teorias sobre o sucesso do Twitter
vai ainda mais longe. Afirma que ele produz "microfamas"
ao permitir que qualquer um tenha "seguidores". Essas
platéias cativas, que acompanham cada passo da vida e do
pensamento do twitteiro, dão relevância ao que ele faz e
diz. É uma forma limitada, mas acessível, de glória.

"É difícil para minha geração entender essas coisas",
afirma o sociólogo americano Dalton Conley, professor
de ciências sociais da Universidade de Nova York, de 40
anos. Ele lançou recentemente o livro Elsewhere, U.S.A.
(Outro lugar, EUA, ainda sem tradução para o portu-
guês), no qual analisa o impacto de tecnologias como
computador e celular sobre a vida dos americanos: as pés-



soas estão em toda parte de forma virtual, fazendo vários
contatos ao mesmo tempo, e deixam de estar totalmente
presentes no local em que de fato se encontram. "No pas-
sado, o indivíduo tinha assuntos privados e públicos. Isso
acabou. Agora as pessoas formam o que estão comendo
no almoço ou detalhes de sua vida, até que estão se divor-
ciando. Eu não sei qual o efeito disso sobre as pessoas." Em
entrevista ao editor João Caminoto, de ÉPOCA, Conley
disse que as pessoas perderam algo realmente valioso.
"Perdemos a capacidade de estar sozinhos", afirma. "Hoje
não temos mais a oportunidade de ficar sozinhos quando
vamos ao exterior ou ao campo, nem mesmo dentro de
casa. Estamos sempre conectados. Até nos aviões e no
metrô estão instalando redes de internet sem fio."

Essa percepção pessimista sobre as novas for-
mas de relação digital não é exclusiva de Conley. John
Grohol, um psicólogo americano que se apresenta como
"especialista em saúde mental on-line", é ainda mais som-
brio quando trata dos efeitos do Twitter. Ele acredita que
o serviço está exacerbando nas pessoas a necessidade
de "sempre estar lá, on-line" para não perder nada. Já
sobrecarregadas com informação de e-mails, blogs,
mensagens de MSN, torpedos e atualizações de sites,
as pessoas agora temem desviar a atenção do rio de
dados do Twitter, com medo de perder "alguma jóia"
de informação. "Talvez essa joia exista, mas ela é uma
agulha num palheiro de banalidade", diz Grohol. Pior
ainda, diz ele, é que as pessoas estão se tornando "zum-
bis, tentando processar tudo que é atirado sobre elas",
quando os computadores, na verdade, deveriam ser fer-
ramentas para selecionar idéias e dar sentido ao oceano
de dados. "Em vez disso, o Twitter nos envia o fluxo de
consciência bruto de milhões de pessoas, sem nenhum
filtro", diz o psicólogo. "É uma grande ironia."

Outro aspecto do Twitter que provoca controvérsia é
a invasão da privacidade. As conversas que se travam no
serviço são públicas. Basta se registrar como seguidor de
alguém (não é preciso autorização) para acompanhar
as conversas. Mas qualquer pessoa pode ler a página de
alguém no Twitter sem ter uma conta. Coisas pessoais
acabam tornadas públicas, de maneira talvez ingênua.
"Aqueles que não entendem suas vidas públicas on-line

EDNEY SOUZA
35 anos l 5.864 seguidores

Foi um dos primeiros a descobrir o Twitter
no Brasil e é uma das estrelas do serviço.

Blogueiro, nerd, sócio de uma agência de
publicidade on-line - a Pólvora, de São Paulo
-, Interney, como também é chamado, é um
entusiasta do sistema de mensagens rápidas,
embora às vezes se sinta exposto por ele.
"Eu não compartilho mais coisas pessoais
no Twitter, já me senti espionado", diz ele,
que tem quase 6 mil seguidores. "Tem muita
gente olhando."



estarão um dia à mercê daqueles que entendem e sabem
como cavar aquelas maravilhosas histórias que as pessoas
estão deixando na internet", diz Grohol. Essa é uma ques-
tão que não tem o mesmo valor para diferentes gerações. É
possível que os adolescentes e jovens de hoje ser arrepen-
dam de seus perfis abertos no Twitter e no Orkut Mas é
possível, também, que eles construam uma nova relação
com suas personas digitais, uma relação muito mais aberta
e permissiva do que a geração anterior seria capaz de ad-
mitir. A nova idéia de privacidade em construção convive
com o exibicionismo e o voyeurismo da rede.

"A questão da privacidade não era presente
até dois anos atrás. Agora as pessoas estão se preocupan-
do", diz a professora Raquel Recuero, da Universidade
Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pesquisadora
de redes sociais, ativa no Twitter, Raquel, de 31 anos, é
muito mais otimista do que Grohol sobre o mundo
das mensagens instantâneas. "A maior parte das pes-
soas está no Twitter para obter informações, não para
conversar sobre banalidades", afirma. Em janeiro deste
ano, Raquel coordenou uma pesquisa com 900 pessoas
para entender quem eram os usuários de Twitter brasi-
leiros e como eles usavam a ferramenta. Descobriu que
a idade média dos brasileiros no Twitter é 26,4 anos, que
53% estão na Região Sudeste e que 68% deles twittam
"várias vezes por dia". Mais importante, diz ela, é que
as pessoas trocam entre si links de interesse mútuo e
recebem notícias pelo serviço. É totalmente diferente
do que acontece no Orkut. "O Twitter não é apenas um
espaço social", diz a pesquisadora. "Ele junta a questão
social com a busca por informação. Tem outro perfil."
Nos Estados Unidos, onde 11% das pessoas que estão
na internet já usam Twitter, a sensação é a mesma. A
pesquisadora Susannah Fox, do Pew Internet and Ame-
rican Life Project, disse a ÉPOCA que as pessoas estão
definindo diariamente o que será o Twitter: "Ele é uma

WILLIAN MAX
16 anos 186 seguidores

W illian há dois anos não sai do Twitter.
"Uso meu celular para twittar da rua,

da escola, de todo lugar." A ferramenta lhe
rendeu amigos, como Jhonathan Rodrigues,
15 anos, de São Paulo. Os dois se cruzaram no
site e descobriram a afinidade comum com a
tecnologia. Meses depois, a família de Jhona-
than foi a Belo Horizonte (onde Willian mora)
para conhecê-lo. E os pais de Willian retribuí-
ram a visita. "O Twitter cria uma interação real
entre as pessoas", diz Willian.

plataforma tecnológica, como o telefone. As pessoas
darão a ele o uso que quiserem dar".

Cerca de 40% dos usuários do serviço estão nos Es-
tados Unidos. O Japão é o segundo na lista e ganhou
uma versão dedicada, em japonês. A pesquisa realizada
no início deste ano pelo instituto Pew Internet definiu o
perfil dos twitteiros americanos. Em geral é um jovem
adulto com idade entre 18 e 34 anos (a média é 31)
que recebe salário de profissional em início de carreira
e acessa o site tanto pelo celular quanto pela internet.
Quase 30% dos usuários têm blogs, 82% usam seus
celulares para trocar mensagens e 40% usam a internet
pelo telefone, em áreas de internet sem fio. São pessoas
que usam bastante tecnologia em seu dia a dia. No Bra-
sil, os twitteiros são basicamente pessoas do mercado
de comunicação e especialistas em tecnologia. Estão
principalmente em São Paulo. A cidade é a quarta no
ranking das que mais acessam o serviço. Perde para
Londres, Nova York e São Francisco.

O futuro do Twitter ainda é uma incógnita. O Google
está de olho no site por causa do seu sistema de busca,
que rastreia instantaneamente os temas das conversas.
Só o Twitter consegue oferecer esse tipo de busca. Evan
Williams, um dos fundadores, declarou há duas sema-
nas que espera ver pessoas "comuns" usando o Twitter
nos próximos cinco anos. Os sócios do site recusaram
uma oferta de compra de US$ 500 milhões do Face-
book (em ações da empresa, não em dinheiro), mas
admitem não ter idéia de como produzir dinheiro com
a operação. O Twitter recebeu US$ 55 milhões em in-
vestimento de risco e ainda não produziu um centavo
de lucro. Não há por trás dele um modelo de negócios
consistente. Esse problema, que em princípio nada tem a
ver com os usuários, preocupa pessoas como o professor
Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco.
Usuário assíduo do Twitter, que ele utiliza para man-
dar informações aos colegas e alunos e acompanhar
congressos acadêmicos, Meira diz, que evita se tornar
dependente do sistema porque não vê futuro para ele.
"Sem um modelo de negócios, ele poderá acabar." Seria
uma terrível ironia se o sucesso do Twitter fosse tão
breve quanto uma mensagem de 140 toques.

Com reportagem de Rafael Pereira e Mariana Queiroz
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